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Divendres 1 de març de 2013 
 

• Prop de 10.000 gironins han passat com a mínim dos anys sense feina 
 

Un total de 10.234 gironins fa més de dos anys que està aturat i buscant feina sense 
èxit. Són dades del Departament d'Empresa i Ocupació que consten que aquest 
col·lectiu ha augmentat un 18% l'últim any. I mentre l'atur de llarga durada es 
cronifica, cada vegada hi ha menys desocupats amb accés prestació. 
 
Segons un informe presentat pel sindicat UGT, el 39,19% dels catalans a l'atur al 
tancament de l'any 2012 feia més de 12 mesos que estaven sense feina, un 19,07% 
més que un any enrere. D'aquestes, 125.595 persones feia més de dos anys que no 
treballaven, el que representa el 19,41% del total de l'atur registrat i el 49,54% de 
l'atur de llarga durada. 
 
Segons va apuntar Adela Carrió, secretària d'Anàlisi i Recerca de la UGT, l'atur de llarga 
afecta més les dones, que representen un 53% del total, i, per franja d'edats, els 
majors de 45 anys que representen el 61% del total. 
 
Carrió va dir que des de l'entrada en vigor de la reforma laboral l'atur de llarga durada 
s'ha incrementat un 20% fins arribar a la xifra del 40% de persones amb més de 12 
mesos a l'atur sobre el total de desocupats. 
 
És per això que va reclamar que si no es pot retirar el conjunt de la reforma, com a 
mínim es faci marxa enrere en els articles que més estan incrementant l'atur. 
Disposicions com les que afecten la negociació col·lectiva o els ERO. 
 
Un dels aspectes més preocupants, segons UGT, és que el 61% dels aturats de llarga 
durada té més de 45 anys, un col·lectiu, va dir Carrió, que cada dia té més difícil tornar 
al mercat laboral, "tant en l'aspecte físic com en el mental", si no se'ls orienta 
correctament. És per això que UGT reclama al Govern que posin en marxa polítiques 
actives d'ocupació orientades específicament a aquesta franja d'edat i que faci "un 
esforç" com el que està fent per reduir l'atur juvenil. 
 
Carrió també va recordar que al tancament de 2012, malgrat que l'atur es van 
incrementar en 32.712 persones, un 5,33% més, les persones beneficiàries de 
prestacions per desocupació es va reduir en 16.313 persones, un 3,63%, respecte l'any 
2011. 
 
Així, segons va denunciar, la taxa de cobertura ha passat del 73,14% de l'any 2011 al 
66,92% del 2012. A desembre de 2012, dels 646.956 aturats registrats només 432.975 
cobraven algun tipus de prestació o subsidi. 
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Segons el tipus de prestació, destaca la reducció d'un 6,30% en les persones 
beneficiàries de la prestació contributiva i l'increment d'un 21,87% de les persones 
beneficiàries de la renda activa d'inserció, respecte a l'any 2011. 
 
No obstant, la UGT alerta que, les dades de l'EPA constaten un panorama més 
desolador que les d'atur registrat, ja que constata que l'any 2012 el 64,16% del total de 
persones en situació de desocupació no cobrava ni la prestació per desocupació ni el 
subsidi. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona 
 
 

Dimecres 6 de març de 2013 
 

• Nou rècord històric d’aturats 
 

Mai les Oficines de Treball gironines havien registrat tants aturats, un rècord històric 
que també es reprodueix a Catalunya i l'Estat. A finals de febrer, sumaven 62.027 
persones, 50 més que el mes passat. Per sectors, a Girona la indústria i la construcció 
veuen reduir l'atur, en 85 i 64 persones, respectivament, mentre que l'agricultura i els 
serveis el veuen augmentar en 41 i 83 persones, respectivament. 
 
Les dades d'afiliació a la Seguretat Social, un altre dels indicadors del mercat laboral, 
mostren una millor dinàmica del mercat laboral gironí, que entre gener i febrer va 
guanyar 345 cotitzants. En l'últim any, segons aquesta font, Girona ha destruït 11.517 
llocs de treball. 
 
En el conjunt de Catalunya, el nombre de persones desocupades que s'han inscrit a les 
oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) aquest febrer ha augmentat de 3.359 
persones en relació amb el gener i amb aquesta xifra el segon mes de l'any s'ha tancat 
amb un total de 661.176 desocupats, cosa que suposa marcar un nou màxim d'aturats 
a Catalunya, segons el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. 
 
Aquest increment de 3.359 persones, un 0,51% més que el gener, és el menor 
augment d'aturats que s'ha registrat a Catalunya des dels últims sis anys. En el conjunt 
de l'estat espanyol l'atur ha augmentat de 59.444 persones i per primera vegada es 
traspassa la franja dels 5 milions de desocupats, en concret 5.040.222. 
 
Catalunya aquest mes de febrer, tot i l'increment de l'atur i tot haver arribat a un nou 
màxim històric, el creixement d'aquesta desocupació és la més baixa que s'ha registrat 
des del febrer del 2007, quan en aquell moment l'atur no només no va pujar sinó que 
va disminuir en 3.765 persones, un -1,44% en relació amb el gener del mateix any. 
 
De fet, en termes interanuals, el creixement de l'atur a Catalunya ha estat el més baix 
de tot l'estat espanyol, amb l'excepció del comportament de les Illes Balears, on la 
desocupació ha disminuït en relació amb el febrer del 2012. 
 
En el conjunt de l'Estat espanyol, l'increment de l'atur aquest febrer és el més baix dels 
últims 5 anys, en concret des del febrer del 2008, tot i que el Ministeri adverteix que el 
2008 hi ha una modificació estadística que fa que la xifra es calculi per una estimació. 
En termes interanuals, a l'estat espanyol el nombre de persones desocupades han 
augmentat de 328.124 persones, un 6,96% més que fa un any. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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Dijous 7 de març de 2013 
 

• Uns 5,2 milions de passatgers als busos de Girona el 2012 
 

Les línies de bus urbanes i interurbanes de Girona van transportar durant l'any passat 
prop de 5,2 milions de passatgers. Aquesta xifra representa un lleuger descens del 
nombre de passatgers respecte a l'any anterior, però tot i això es fa una valoració 
positiva de l'ús del transport públic a la capital. Així, les línies que gestiona directament 
TMG (L1, L2, L5, L7, L8, L10 i L11) van tenir gairebé 2,9 milions de passatgers, que 
suposa només un descens imperceptible del 0,3%. Amb aquestes dades, el regidor de 
Mobilitat, Joan Alcalà, considera que "cal estar satisfets perquè el transport urbà a 
Catalunya baixa de manera generalitzada i aquí pràcticament es manté el nombre 
d'usuaris". En aquestes set línies amb recorreguts per l'interior de la ciutat de Girona es 
transporten uns 12.800 viatgers diaris durant els dies laborables. Aquesta xifra baixa 
ostensiblement els caps de setmana, en què només agafen el bus unes 3.200 persones 
els dissabtes i 680 els diumenges. 
 
Les línies que gestiona Teisa van transportar des de Girona cap a Salt o a la inversa 1,6 
milions de passatgers (L3 i L4). L'L3 és la línia amb més viatgers i és l'única que supera 
el milió de passatgers. Per la seva banda, l'L6 va portar 680.361 viatgers cap a Sarrià i 
Sant Julià de Ramis. Aquestes tres línies van transportar l'any passat 2,3 milions de 
viatgers, segons dades de l'ATM. Aquesta xifra representa un descens del 4,6% 
respecte a l'any anterior i se situa per sota de les dades obtingudes el 2010. 
 
12.800 usuaris diaris tenen de mitjana les línies urbanes de Girona els dies laborables, 
sense comptar les interurbanes. 
 
1,6 milions de passatgers van utilitzar les línies L3 i L4 que connecten Girona amb Salt i 
que gestiona Teisa. 
 
L'Ajuntament de Girona té previst canviar en les pròximes setmanes el recorregut de 
l'L5 que va d'Aiguaviva a Vilablareix, per dirigir-se cap al barri de Sant Narcís, des d'on 
va fins a Correus per llavors acabar el recorregut a Germans Sàbat. El regidor de 
Mobilitat, Joan Alcalà, avança la voluntat de modificar el recorregut i els combois 
d'aquesta línia no arribaran ben bé fins a l'hospital Josep Trueta, sinó que arribaran fins 
a Sant Ponç per dirigir-se cap a Germans Sàbat. Alcalà assenyala: "El canvi es fa 
perquè així consolidem el pas pel sector de Domeny que hem provat per guanyar 
passatgers i garantir més puntualitat en la ruta." Això farà que els que es dirigeixin al 
Trueta hagin de baixar a Sant Ponç i arribar a peu fins a l'hospital, o bé fer transbord a 
Correus a l'L6, que va directament al centre hospitalari. El govern ja n'ha informat la 
resta de grups en la comissió informativa d'aquesta setmana i ho aplicarà d'aquí a poc 
temps. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui 
 
 

Diumenge 10 de març de 2013 
 

• Les operacions a l’aeroport han caigut un 22,6% aquest any 
 

L'aeroport de Girona no aixeca el cap aquest inici d'any. Si ja va assolir uns pobres 
resultats el mes de gener, el febrer no ha anat millor: segons les dades difoses per 
Aena, van passar per l'aeroport gironí el mes de febrer un total de 78.587 passatgers, 
xifra que suposa un descens del 13,7% respecte al febrer de ?l'any passat. Però el 
pitjor és l'espectacular descens en el trànsit d'aeronaus, ja que es van registrar 1.048 
operacions d'aterratge i enlairament, que suposen una caiguda del 23,4% respecte al 
febrer de 2012, a prop d'una quarta part menys. En l'acumulat dels primers dos mesos 
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de l'any, les operacions d'avions a l'aeroport de Girona han caigut un 22,6%, i el trànsit 
de passatgers, un 12%. 
 
Pel que fa al trànsit de mercaderies, aquest començament d'any ha baixat més d'una 
quarta part: un 26,6%. 
 
Tant pel que fa al mes de febrer com en l'acumulat gener- febrer, l'aeroport de Girona 
es troba en el 17è lloc de tota la xarxa d'Aena en trànsit de passatgers. Lluny queden 
els dies en què es trobava invariablement entre els 10 primers del rànquing. 
 
Tanmateix, el descens en nombre de passatgers i d'operacions no es pot atribuir a 
causes particulars de Girona, ja que la pràctica totalitat dels aeroports més importants 
de l'Estat han perdut passatgers. De fet, la mitjana de tots ells assenyala un descens de 
viatgers del 9,7% aquest principi d'any, i d'un 10,2% el mes de febrer. En operacions, 
el descens ha estat del 17,3% al febrer i del 16,2% en l'acumulat, també de mitjana. 
 
Els aeroports de Madrid, Barcelona, Gran Canària, Tenerife Sud i Palma de Mallorca 
encapçalen el rànquing del febrer en trànsit de viatgers. I tot i així han perdut respecte 
al febrer de 2012 uns respectius 16,2%, 4,3%, 8%, 3,9% i 8,6%. No és fins al número 
16 del rànquing que es troba un aeroport que no ha patit pèrdues: es tracta del 
d'Astúries, que amb un creiexement de l'11,2% ha aconseguit avançar el de Girona i 
arribar als 81.083 passatgers. En l'acumulat dels dos primers mesos de l'any, manen els 
mateixos cinc aeroports i Girona continua en el lloc 17, també per darrere d'Astúries, 
que és el primer aeròdrom que no registra pèrdues: guanya un 14,6% de viatgers. 
 
Les xifres de l'aeroport de Girona -a l'espera que la temporada d'estiu porti més 
passatgers- no inviten a l'optimisme. Menys encara si es té en compte que fa pocs dies 
el PP va rebutjar mantenir-hi tres anys les bonificacions de les taxes, que el permeten 
ser competitiu enfront del de Barcelona. El 26 de febrer la Comissió d'Indústria del 
Govern va rebutjar la iniciativa d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per 
mantenir les taxes bonificades a l'aeroport Girona. La portaveu del Partit popular va 
insistir en el suport del Govern a aquesta iniciativa, però va remarcar que té caducitat, 
ja que les disposicions finals dels pressupostos "no es poden prorrogar". 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 13 de març de 2013 
 

• 180.000 usuaris del TAV a Girona i Figueres en els dos primers mesos 
 

Un total de 179.208 persones han utilitzat els serveis ferroviaris d'alta velocitat des de 
les estacions de Girona i Figures des de la seva posada en funcionament el passat 9 de 
gener. En el segon mes de servei la mitjana de viatgers diaris s'ha increment en un 
16%, segons ha informat Renfe en un comunicat. 
 
Els serveis Avant que enllacen Figures i Girona amb Barcelona han estat els que han 
acaparat més viatgers, 134.928 del total. D'aquests, 81.960 han utilitzat connexions 
entre Girona i Barcelona (61%); 47.521 entre Figures i la capital catalana, mentre que 
els 5.447 restants ho han fet entre Girona i Figures. 
 
D'altra banda, des del passat 9 de gener 44.280 persones han utilitzat els serveis AVE, 
20.547 de les quals s'han desplaçat entre Girona i Madrid i 7.491 entre Figures i la 
capital espanyola. 
 
Del total de viatgers, un 29% ha utilitzat la tarifa d'anada i tornada que permet obtenir 
un descompte del 20%. Pel que fa als abonaments representen un total d'un 20%. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
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Dijous 14 de març de 2013 
 

• Creix un 16% el nombre d’usuaris del TAV el primer mes 
 

El nombre de viatgers que cada dia utilitzen el serveis del TAV a les estacions gironines 
ha augmentat un 16% en el segon mes de funcionament del servei. Així ho va explicar 
Renfe, que va xifrar en més de 3.000 el nombre de passatgers que cada dia agafen el 
TAV o arriben amb aquest servei a les estacions de Girona i Figueres, quan en el primer 
mes el nombre de passatgers era de 2.866. 
 
Des del 9 de gener, en què es va posar en marxa la infraestructura, han utilitzat el TAV 
prop de 180.000 persones en total. D'aquesta xifra, 134.928 persones han utilitzat el 
servei Avant que enllaça Figueres i Girona amb Barcelona. El trajecte que més han fet 
els ciutadans és la connexió en menys de 40 minuts entre Girona i Barcelona, que 
suposa un 61% del total, amb 81.960 ciutadans que han fet aquest viatge en dos 
mesos. 
 
El servei que enllaça Figueres amb la capital catalana l'han utilitzat més de 47.500 
persones, mentre que el viatge d'un quart d'hora entre Figueres i Girona l'han fet uns 
5.450 viatgers. 
 
Més de 20.500 persones han agafat el TAV per anar de Girona a Madrid, mentre que 
prop de 7.500 ciutadans han fet el trajecte de la capital espanyola a Figueres. Un 29% 
usen el bitllet d'anada i tornada i un 20%, abonaments. 
 
81.960 persones han utilitzat el servei Avant per anar des de Girona fins a Barcelona en 
39 minuts. 
 
La connexió directa amb París sense necessitat de fer transbord a Figueres està 
prevista per al 28 d'abril. La societat que formen Renfe i SNCF preveu establir dos 
serveis diaris en cada sentit que connectaran Barcelona amb la capital francesa en sis 
hores i vint minuts. Això suposa que des de Girona s'anirà a París en unes cinc hores i 
mitja. La societat mixta batejada com a Elipsus també posarà dos trens diaris fins a 
Tolosa i a l'estiu es preveu implantar rutes de TAV fins a Marsella i fins a Lió. Es treballa 
per tenir una línia fins a Ginebra a final d'any. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dilluns 18 de març de 2013 
 

• La taxa d’atur de la població immigrada dobla la de l’autòctona a la 
demarcació 

 
L'índex d'atur entre la població immigrada a les comarques gironines dobla l'índex de 
l'atur entre la població autòctona. Dit d'una altra manera: la crisi afecta més 
intensament els ciutadans estrangers que no pas els gironins. Aquesta és una de les 
conclusions a les quals arriba el projecte de Recerca del Ministeri d'Economia, El 
reconeixement del principi de treball decent per als treballadors immigrants, (2012-
2014) que dirigeix Ferran Camas, professor de la Universitat de Girona, i en el qual 
participa un grup de professors tant de la mateixa UdG -majoritàriament- com 
d'universitats de Bèlgica. 
 
L'estudi, que va començar l'any passat, quan les dades dibuixaven un 23% d'atur a les 
comarques gironines -la darrera enquesta de l'EPA l'ha pujat fins al 24%-, conclou que 
l'índex d'atur entre els autòctons és del 14-15%, mentre que entre els de fora de l'Estat 
aquest és del 30%. Les causes d'això no són només que bona part d'ells treballaven en 
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sectors que primer van patir la crisi -com ara la construcció-, que els costa més 
remuntar la situació perquè el 88% tenen estudis bàsics o no tenen estudis, sinó que 
també existeix "certa discriminació en el mercat de treball", afegeix el professor de la 
UdG. Per això, no només pateixen més la crisi, sinó que, tal com explica Camas, també 
tenen "més dificultat per accedir a una feina". Segons el director del projecte, molts 
d'aquests immigrats tampoc són conscients dels seus drets i, per tant, no denuncien 
possibles situacions discriminatòries de què són víctimes. 
 
En l'estudi també es desmenteix l'afirmació que aquest col·lectiu s'emporta més les 
prestacions d'atur. A nivell català, el 10-11% de les prestacions d'atur són per a 
població immigrada. On reben més ajudes, explica Camas, és en l'"esglaó més baix", en 
la renda activa d'inserció, on un de cada quatre beneficiaris pot ser immigrat. En 
general, constata que molts immigrats que estan desocupats no reben cap tipus d'ajut 
econòmic. 
 
Tot i això, en l'estudi es detecta que a Girona hi ha una bossa important d'immigrants 
en situació irregular, perquè encara hi ha més empadronats que amb autorització de 
residència. Situació contrària a la de Catalunya, on es detecta que hi ha més estrangers 
amb autorització de residència que empadronats. 
 
El 21,3% dels empadronats a les comarques gironines són estrangers, i segons dades 
del 2011, del total de 161.666 persones, 86.596 són homes (el 53,56%), i els 75.070, 
dones (46,44%). 
 
14 o 15 per cent és la xifra d'atur entre la població immigrada, i un 30% entre la 
població autòctona. 
Ampliar la notícia: El Punt Avui  
 
 

Dijous 21 de març de 2013 
 

• El nombre d’estrangers vivint a l’estranger ha augmentat gairebé un 50% 
des de 2009 

 
La crisi econòmica està fent emigrar cada cop més persones. Si l'1 de gener de 2009 
eren 10.264 els gironins que residien a l'estranger, a principis d'aquest 2013 la xifra ja 
se situava en 15.340. És a dir, s'ha produït un increment de gairebé el 50% en només 
cinc anys. França, Suïssa, Alemanya i Argentina són les principals destinacions dels 
gironins que decideixen buscar-se la vida lluny de casa. 
 
Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, els 15.340 gironins que viuen 
actualment a l'estranger suposen un increment de l'11,6% respecte a les dades de 
2011, quan la xifra es va situar en 13.826. Aquest creixement pràcticament duplica la 
mitjana estatal, ja que el conjunt de la població espanyola resident a l'estranger només 
va augmentar un 6,3% durant l'any passat. 
 
Per continents, es pot observar clarament que Europa és l'àrea geogràfica preferida 
pels gironins a l'hora d'emigrar, probablement degut a la proximitat i a les facilitats 
burocràtiques. La veïna França, que acull 4.495 gironins, és, amb diferència, la 
destinació més escollida pels gironins, mentre que darrera seu es troben Suïssa 
(1.193), Alemanya (1.119) i, ja creuant l'Atlàntic, Argentina (1.187). En total, Europa, 
amb 9.766, és el continent que acull més emigrants de la demarcació. 
 
Pel que fa a la procedència dels gironins que han decidit marxar a l'estranger, la 
majoria (2.995) són de Girona ciutat. També n'hi ha 1.231 de Figueres, 860 de Blanes, 
668 de Roses i 535 de Sant Feliu de Guíxols, entre altres. 
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Per grups d'edat, les persones que es troben en edat laboral -és a dir, d'entre 16 i 64 
anys- suposen el major col·lectiu a l'estranger, amb 9.244 persones (un 60% del total). 
Tot i això, també viuen en altres països 3.247 majors de 65 anys i 2.840 menors de 16. 
Per sexes, la balança està equilibrada: 7.714 són homes i 7.626 són dones. 
 
Girona segueix, en línies generals, les mateixes tendències que l'Estat espanyol, 
malgrat que el ritme d'emigració és superior. Al conjunt de l'Estat, ja hi ha més d'1,9 
milions de persones residents a l'estranger, un 6,3% més que l'any anterior. En aquest 
cas, Argentina, Brasil, Cuba, França i els Estats Units són els països on s'ha produït un 
major increment de la població resident de nacionalitat espanyola. Tot i això, en termes 
relatius, els principals increments d'espanyols que han decidit fixar la seva residència 
fora del país s'han registrat a Equador (amb un augment del 51,6%), Xile (un 16,%) i 
Perú (un 13,8%). 
 
Igual que passa a Girona, la majoria (65,8%) de les persones que van marxar 
d'Espanya estaven en edat de treballar. Com a curiositat, la major part dels majors de 
65 anys (un 72,8%) que van marxar ho van fer en direcció el continent americà, 
mentre que només un 25,4% es va quedar a Europa. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dilluns 25 de març de 2013 
 

• Més de 15.000 habitatges nous pendents de vendre a Girona 
 

Les comarques gironines acumularan més de 15.000 habitatges nous pendents de 
vendre durant els propers quatre anys. Les conseqüències del boom immobiliari que 
s'arrosseguen d'ençà que va començar la crisi no faran que aquest estoc comenci a 
davallar fins, com a mínim, el 2017. I és que, tot i que cada any es venen entre 900 i 
1.000 habitatges de mitjana a la demarcació, el cert és que aquesta també és la xifra 
de noves promocions que, periòdicament, es van acabant i surten al mercat. Aquesta 
és una de les conclusions que posa sobre la taula un informe presentat ahir en una 
jornada del Col·legi d'API de Girona. 
 
L'estudi, elaborat pel catedràtic d'Economia Josep Oliver, també diu que la Selva és la 
comarca que acumula més invenuts (amb el 4,7% de tot el seu parc immobiliari en 
venda). La segueixen el Gironès (2,7%) i l'Alt Empordà (2,4%) i, ja més enrere, en 
queden d'altres com el Baix Empordà, el Pla de l'Estany o la Garrotxa (amb 
percentatges que volten el 2%). 
 
Oliver assegura, però, que a les comarques gironines no hi ha hagut "excessos greus" i 
confia que la inversió estrangera contribueixi en els propers anys a reduir aquest estoc 
(sobretot a les zones costaneres, on ja hi ha russos que aposten per comprar-hi 
apartaments i segones residències). "No s'ha d'oblidar que en aquesta demarcació un 
40% del parc és segona residència o bé habitatge turístic", especifica. 
 
L'informe l'estudi indica que, d'ençà que va començar la crisi, al conjunt de Catalunya 
els preus de l'habitatge han arribat a baixar fins a un 35%. I la meitat d'aquesta 
caiguda s'ha produït en el darrer any i mig a conseqüència del rescat bancari i la 
creació de l'anomenat banc dolent. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
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http://www.diaridegirona.cat/tema-dia/2013/03/21/nombre-gironins-vivint-lestranger-ha-augmentat-gairebe-50-des-del-2009/609558.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/03/23/mes-15000-habitatges-nous-pendents-vendre-girona/609813.html


 
 

Dimarts 26 de març de 2013 
 

• Creix el nombre d’hipoteques signades al gener a Girona 
 

Les comarques gironines van tancar el passat mes de gener amb un total de 505 
hipoteques signades, el que suposa un increment del 45,11% respecte el mes de 
desembre de 2012. Aquest increment, tot i que s'acosta al 47% registrat al conjunt del 
país, no supera el repunt registrat entre els mesos de novembre i desembre que va ser 
del 70,10% en el nombre de nous contractes hipotecaris. Pel que fa al preu mitjà de les 
hipoteques, aquest es va situar en els 108.796 euros, el que suposa un increment del 
6,83% en relació el mes anterior, però gairebé sis punts menys que l'increment 
registrat el mes de novembre de 2012 que va ser del 12,63%. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

Dimecres 27 de març de 2013 
 

• Girona està entre les demarcacions on més creixen els pensionistes 
 

Girona compta amb 148.146 pensionistes, un 1,8 per cent més que ara fa un any. Es 
tracta d'una de les 10 demarcacions de l'Estat on més s'ha incrementat el nombre de 
beneficiaris en el darrer any, segons dades fetes públiques ahir pel ministeri 
d'Ocupació. No obstant això, a Girona, el pes total dels pensionistes sobre el total de la 
població és molt inferior a la mitjana estatal. 
 
La gran majoria dels pensionistes gironins són jubilats. A principis de març hi havia 
95.527 beneficiaris de la pensió contributiva de jubilació, que rebien una prestació 
mitjana de 864,8 euros al mes. També hi ha 36.349 gironins que reben la pensió de 
viduïtat, 12.383 amb incapacitat permanent, 3.825 orfes, i 62 que reben la pensió de 
favor de familiars. 
Ampliar la notícia: Diari de Girona  
 
 

 
Edita: 

L’ Observatori 
Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT)  

Ajuntament de Girona 
Tel contacte: 972 419 417 

e-mail: observatori@ajgirona.cat 
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http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/03/26/creix-nombre-dhipoteques-signades-al-gener-comarques-gironines/610252.html
http://www.diaridegirona.cat/economia/2013/03/27/girona-demarcacions-mes-creixen-pensionistes/610310.html
mailto:observatori@ajgirona.cat
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